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Do punktu 3 porz dku obrad:

Uchwa a nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PETROLINVEST Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. z siedzib  w Gdyni („Spó ka”) podejmuje uchwa
o wyborze Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Katarzyny Wickiej.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.

W g osowaniu brali udzia  akcjonariusze Spó ki posiadaj cy cznie 11.312.205 akcji stanowi cych 27,39 % w
kapitale zak adowym Spó ki, z których oddano 11.312.205 g osów, przy czym wszystkie g osy by y wa ne;

osów „za” oddano 11.312.205, g osów „przeciw” nie oddano, g osów „wstrzymuj cych si ” nie oddano.
Powy sza uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

Do punktu 4 porz dku obrad:

Uchwa a nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PETROLINVEST Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2010 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki,
wy czenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spó ki oraz zmiany statutu Spó ki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. z siedzib  w Gdyni („Spó ka”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spó ek handlowych („KSH”) uchwala si  emisj  do 19.000.000
(dziewi tna cie milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”).

2. Warranty Subskrypcyjne zostan  wyemitowane w formie dokumentu i mog  by  wydawane w
odcinkach zbiorowych.

3. Warranty Subskrypcyjne zostan  wyemitowane nieodp atnie.

4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia  b dzie do obj cia jednej (1) Akcji Serii B (zgodnie z definicj
poni ej).

5. Prawa do obj cia Akcji Serii B wynikaj ce z Warrantów Subskrypcyjnych b  mog y by  zrealizowane
nie pó niej ni  do dnia 31 pa dziernika 2015 r. Upowa nia si  Zarz d do wydawania Warrantów
Subskrypcyjnych uprawniaj cych do obj cia Akcji Serii B w terminie krótszym ni  maksymalny termin
wskazany niniejszym § 1 ust. 5 Uchwa y.

6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do obj cia Akcji Serii B nie zosta o zrealizowane w terminie
okre lonym w § 1 ust. 5, wygasaj .

7. Warranty Subskrypcyjne zostan  zaoferowane do obj cia w drodze oferty prywatnej podmiotom
wybranym przez Zarz d Spó ki, z zastrze eniem, e podmiotów tych b dzie mniej ni  sto (100).
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8. Walne Zgromadzenie upowa nia Zarz d Spó ki do podj cia wszelkich dzia  w zwi zku z emisj  i
przydzia em Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 7 powy ej, w tym do:

(a) okre lenia tre ci Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegó owej tre ci dokumentu Warrantu
Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;

(b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych ni  liczba maksymalna wskazana w
niniejszej uchwale; oraz

(c) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odr bnych seriach, a tak e okre lenia
szczegó owych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich
emisji, które Zarz d Spó ki uzna za stosowne, w tym wy czenia lub ograniczenia zbywalno ci
Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwala si  warunkowe podwy szenie kapita u zak adowego
Spó ki o kwot  nie wi ksz  ni  190.000.000 z otych (sto dziewi dziesi t milionów otych) poprzez
emisj  nie wi cej ni  19.000.000 (dziewi tna cie milionów) akcji zwyk ych na okaziciela serii B, o
warto ci nominalnej 10 (dziesi ) z otych ka da („Akcje Serii B”).

2. Celem warunkowego podwy szenia kapita u jest przyznanie praw do obj cia Akcji Serii B posiadaczom
Warrantów Subskrypcyjnych, które zostan  wyemitowane przez Spó  na podstawie niniejszej
Uchwa y.  Obj cie  Akcji  Serii  B  w  wyniku  wykonania  uprawnie  wynikaj cych  z  Warrantów
Subskrypcyjnych nast pi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powy ej.

3. Akcje  Serii  B  b  wydawane  wy cznie  w  zamian  za  wk ady  pieni ne  posiadaczom  Warrantów
Subskrypcyjnych, którzy z  pisemne o wiadczenie o obj ciu Akcji Serii B zgodnie z art. 451§ 1 KSH i
zap ac  cen  emisyjn  Akcji Serii B.

4. Upowa nia si  Zarz d Spó ki do okre lenia ceny emisyjnej Akcji Serii B. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji
Serii B wymaga zatwierdzenia przez Rad  Nadzorcz  Spó ki.

5. Akcje Serii B b  uczestniczy  w dywidendzie na zasadach nast puj cych:

(a) Akcje Serii B wydane najpó niej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
Zgromadzenia w sprawie podzia u zysku uczestnicz  w zysku pocz wszy od zysku za poprzedni
rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzaj cego bezpo rednio rok, w
którym akcje te zosta y wydane,

(b) Akcje Serii B wydane w dniu przypadaj cym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale
Walnego Zgromadzenia w sprawie podzia u zysku uczestnicz  w zysku pocz wszy od zysku za
rok obrotowy, w którym akcje te zosta y wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku
obrotowego.

6. Upowa nia si  Zarz d Spó ki do podj cia wszelkich dzia  zwi zanych z emisj  i przydzia em Akcji Serii
B na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególno ci upowa nia si  Zarz d Spó ki, o ile
oka e si  to konieczne, do zawarcia umowy z wybran  instytucj  finansow  na podstawie której ta
instytucja  b dzie  wykonywa  wybrane  czynno ci  zwi zane  z  emisj  i  rejestracj  Akcji  Serii  B  w
Krajowym Depozycie Papierów Warto ciowych („KDPW”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do
obrotu na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie („GPW”).

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki postanawia o ubieganiu si  o dopuszczenie i wprowadzenie
Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, e Akcje Serii B b  mia y form
zdematerializowan .

8. Zarz d Spó ki jest upowa niony i zobowi zany do podj cia wszystkich czynno ci niezb dnych w celu
realizacji niniejszej Uchwa y, w tym do z enia odpowiednich wniosków lub zawiadomie  do Komisji
Nadzoru Finansowego, ubiegania si  o dopuszczenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym,
rejestracji Akcji Serii B w KDPW oraz z enia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku
regulowanym GPW.
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§ 3

1. W interesie Spó ki pozbawia si  dotychczasowych akcjonariuszy Spó ki w ca ci prawa poboru
Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii B. Przyjmuje si  do wiadomo ci pisemn  opini  Zarz du
Spó ki uzasadniaj  powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii B
oraz proponowane zasady ustalania ceny emisyjnej, która to opinia stanowi Za cznik nr 1 do niniejszej
Uchwa y.

2. Podj cie niniejszej uchwa y w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwy szenia
kapita u zak adowego Spó ki, wy czenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spó ki oraz
zmiany statutu Spó ki uzasadnione jest potrzeb  pozyskania przez Spó rodków finansowych
umo liwiaj cych finansowanie nowych projektów inwestycyjnych/projektów wydobywczych,
finansowanie odwiertów w ramach koncesji posiadanych przez podmioty zale ne Spó ki w
Kazachstanie, w tym wierce  na strukturze Shyrak, pozyskanie rodków finansowych umo liwiaj cych
zmniejszenie zad enia Spó ki wobec instytucji finansuj cych, zgodnie z wcze niej zaci gni tymi
zobowi zaniami, w tym zgodnie z umow  z firm  Total, zabezpieczenie potrzeb p ynno ciowych Spó ki
zwi zanych ze zmniejszeniem jej zad enia, wykonanie zaci gni tych przez Spó  zobowi za
dotycz cych emisji warrantów subskrypcyjnych wynikaj cych z ju  zawartych umów, w tym umów z
Kingsbrook Opportunities Master Fund LP oraz Iroquois Master Fund Ltd. oraz w celu realizacji
programów motywacyjnych dla cz onków w adz Spó ki i kadry mened erskiej Spó ki.

§ 4

W zwi zku z warunkowym podwy szeniem kapita u zak adowego dokonanym na podstawie niniejszej Uchwa y
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki postanawia zmieni  §8a Statutu Spó ki poprzez nadanie mu nowego,
nast puj cego brzmienia:

„§ 8a

1. Warunkowy kapita  zak adowy Spó ki wynosi nie wi cej ni  209.942.850 z  (s ownie: dwie cie dziewi
milionów dziewi set czterdzie ci dwa tysi ce osiemset pi dziesi t z otych) i dzieli si  na nie wi cej ni :

(a) 264.285 (dwie cie sze dziesi t cztery tysi ce dwie cie osiemdziesi t pi ) akcji zwyk ych na
okaziciela serii E o warto ci nominalnej 10 z  (dziesi  z otych) ka da;

(b) 1.300.000 (milion trzysta tysi cy) akcji zwyk ych na okaziciela serii O o warto ci nominalnej 10
 (dziesi  z otych) ka da;

(c) 430.000 (czterysta trzydzie ci tysi cy) akcji zwyk ych na okaziciela serii P o warto ci nominalnej
10 z  (dziesi  z otych) ka da; oraz

(d) 19.000.000 (dziewi tna cie milionów) akcji zwyk ych na okaziciela serii B o warto ci nominalnej
10 z  (dziesi  z otych) ka da.

2. Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (a) powy ej, jest przyznanie prawa do
obj cia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó  na podstawie
uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 29 kwietnia 2008 roku. Uprawnionymi do
obj cia akcji serii E b  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu
poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii E mo e by  wykonane do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

3. Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (b) powy ej, jest przyznanie prawa do
obj cia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó  na podstawie
uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 31 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do
obj cia akcji serii O b  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu
poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii O mo e by  wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

4. Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (c) powy ej, jest przyznanie prawa do
obj cia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó  na podstawie
uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 31 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do
obj cia akcji serii P b  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu
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poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii P mo e by  wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

5. Celem warunkowego kapita u, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (d) powy ej, jest przyznanie prawa do
obj cia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spó  na podstawie
uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 30 pa dziernika 2010 roku.
Uprawnionymi do obj cia akcji serii B b  posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w
zdaniu poprzedzaj cym. Prawo obj cia akcji serii B mo e by  wykonane do dnia 31 pa dziernika 2015
roku.

§ 5

W celu zmiany oznaczenia wyemitowanych do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcji Spó ki serii:
A,  B,  C,  D,  F,  G,  H,  K,  L,  M,  N,  Q,  R,  S,  T,  U  oraz  V  poprzez  oznaczenie  akcji  tych  serii  jako  akcje  serii  „A”,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki postanawia zmieni  §8 Statutu Spó ki poprzez nadanie mu nowego,
nast puj cego brzmienia:

„§ 8

Kapita  zak adowy Spó ki wynosi 412.965.990 z otych i dzieli si  na:

1. 40.526.599 akcji serii A na okaziciela, ka da o warto ci nominalnej 10 (dziesi ) z otych, oraz

2. 770.000 akcji serii P na okaziciela, ka da o warto ci nominalnej 10 (dziesi ) z otych”:

Za cznik nr 1 do Uchwa y nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30
pa dziernika 2010 r.

Dzia aj c na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spó ek handlowych Zarz d PETROLINVEST S.A.
(„Spó ka”), wobec proponowanego warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki o kwot  nie
wi cej ni  pomi dzy 150.000.000 (sto pi dziesi t milionów) a 190.000.000 (sto dziewi dziesi t milionów)

otych poprzez emisj  odpowiednio nie wi cej ni  pomi dzy 15.000.000 (pi tna cie milionów) a 19.000.000
(dziewi tna cie milionów) akcji zwyk ych na okaziciela serii B, o warto ci nominalnej 10 (dziesi ) z otych ka da
(„Akcje Serii B”), z wy czeniem w ca ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie obj cia
Akcji Serii B oraz emisji z wy czeniem w ca ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nie wi cej ni
pomi dzy 15.000.000 (pi tna cie milionów) a 19.000.000 (dziewi tna cie milionów) imiennych warrantów
subskrypcyjnych, przedk ada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spó ki zwo anemu na dzie  30
pa dziernika 2010 r. poni sz  opini :

Opinia Zarz du

PETROLINVEST Spó ka Akcyjna

z dnia 14 pa dziernika 2010 r.

uzasadniaj ca powody wy czenia w ca ci prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych
uprawniaj cych do obj cia akcji serii B oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji i nieodp atny charakter

warrantów subskrypcyjnych

Na dzie  30 pa dziernika 2010 roku zwo ane zosta o Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spó ki PETROLINVEST
S.A. („Spó ka”) w celu podj cia m.in. uchwa y w sprawie warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego
Spó ki o kwot  nie wi ksz  ni  pomi dzy 150.000.000 (sto pi dziesi t milionów)  a 190.000.000 (sto
dziewi dziesi t milionów) z otych poprzez emisj  nie wi cej ni  pomi dzy 15.000.000 (pi tna cie milionów) a
19.000.000 (dziewi tna cie milionów) akcji zwyk ych na okaziciela serii B, o warto ci nominalnej 10 (dziesi )

otych ka da („Akcje Serii B”), z wy czeniem w ca ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w
zakresie obj cia Akcji Serii B oraz emisji nie wi cej ni  pomi dzy 15.000.000 (pi tna cie milionów) a 19.000.000
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(dziewi tna cie milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”) z wy czeniem
w ca ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Warunkowe podwy szenie kapita u poprzez emisj  Akcji Serii B oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych
uprawniaj cych do obj cia Akcji Serii B s y uzyskaniu przez Spó  efektywnego narz dzia umo liwiaj cego
zarówno pozyskanie rodków finansowych przeznaczonych na finansowanie nowych projektów
inwestycyjnych/projektów wydobywczych, finansowanie odwiertów w ramach koncesji posiadanych przez
podmioty zale ne Spó ki w Kazachstanie, w tym wierce  na strukturze Shyrak, jak i pozyskanie rodków
finansowych umo liwiaj cych zmniejszenie zad enia Spó ki wobec instytucji finansuj cych, zgodnie z
wcze niej zaci gni tymi zobowi zaniami, w tym zgodnie z umow  z firm  Total, zabezpieczenie potrzeb

ynno ciowych Spó ki zwi zanych ze zmniejszeniem jej zad enia, wykonanie zaci gni tych przez Spó
zobowi za  dotycz cych emisji warrantów subskrypcyjnych wynikaj cych z ju  zawartych umów, w tym umów z
Kingsbrook Opportunities Master Fund LP oraz Iroquois Master Fund Ltd. oraz realizacj  programów
motywacyjnych dla cz onków w adz Spó ki i kadry mened erskiej Spó ki.

W ocenie Zarz du Spó ki podwy szenie kapita u zak adowego poprzez emisj  akcji stanowi, w obecnej sytuacji
Spó ki, optymalne ród o pozyskania kapita u, zmniejszania zad enia Spó ki w sposób nie zagra aj cy jej

ynno ci finansowej, realizacji nowych projektów inwestycyjnych oraz programów motywacyjnych. Aktualna
sytuacja na rynku kapita owym oraz bie ce i przysz e potrzeby finansowe Spó ki i zamiary zwi zane z popraw
jej wyników finansowych w drodze zmniejszania zad enia, uzasadniaj  wy czenie w ca ci prawa poboru
akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii B. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniaj cych do obj cia Akcji
Serii B ma na celu u atwienie i przyspieszenie wprowadzenia Akcji Serii B do publicznego obrotu na Gie dzie
Papierów Warto ciowych w Warszawie („GPW”).  W  opinii  Zarz du  zapewnienie  p ynno ci  poprzez  szybkie
notowanie na GPW stanowi o atrakcyjno ci instrumentu dla jego nabywców i zwi ksza prawdopodobie stwo
powodzenia oferty, a co za tym idzie prawdopodobie stwo pozyskania niezb dnych dla Spó ki rodków
finansowych lub efektywnego zmniejszenia zad enia Spó ki, w sposób nie maj cy negatywnego wp ywu na
finansowanie jej bie cej dzia alno ci inwestycyjnej. Warranty Subskrypcyjne b  oferowane inwestorom,
którzy wyra  zainteresowanie inwestycj  w Spó , a tak e w celu pozyskiwania nowych aktywów
kapita owych, w tym akcji lub udzia ów spó ek, konwersji zad enia Spó ki, realizacji nowych projektów
inwestycyjnych oraz realizacji programów motywacyjnych.  Jednocze nie Zarz d Spó ki pozostawia do decyzji
akcjonariuszy okre lenie precyzyjnej wysoko ci warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki,
rekomenduj c podj cie decyzji w tym zakresie z uwzgl dnieniem potrzeb finansowych Spó ki.

Warranty Subskrypcyjne uprawniaj ce do obj cia Akcji Serii B emitowane b  nieodp atnie. Celem emisji
Warrantów Subskrypcyjnych jest bowiem zapewnienie popytu na Akcje Serii B oraz u atwienie szybkiego ich
notowania na GPW. Bior c pod uwag  aktualn  sytuacj  na rynku kapita owym oraz kurs akcji Spó ki,
nieodp atna emisja Warrantów Subskrypcyjnych wydaje si  w pe ni uzasadniona.

Wysoko  ceny emisyjnej  Akcji  Serii  B  ustalona zostanie  przez  Zarz d Spó ki  w zale no ci  od celów emisji,  w
szczególno ci na podstawie warto ci okre lonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub okre lonej przy
zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi oraz wyceny opartej o metodologi
zdyskontowanych przep ywów pieni nych, jak równie  przewidywanych wyników finansowych Spó ki. B dzie
brana równie  pod uwag  mo liwo  ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B przy zastosowaniu innych sposobów
okre lania warto ci akcji, które zapewni  dostosowanie ceny emisyjnej do wielko ci popytu na akcje albo do
wymaga  zwi zanych z realizacj  programów motywacyjnych lub realizowanego projektu inwestycyjnego. Cena
emisyjna Akcji Serii B ustalona przez Zarz d wymaga  b dzie zatwierdzenia przez Rad  Nadzorcz  Spó ki.

Wskazane powy ej okoliczno ci sprawiaj , e pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w ca ci prawa
poboru Akcji Serii B oraz Warrantów Subskrypcyjnych jest ekonomicznie zasadne i le y w interesie Spó ki.
Uzasadniony jest równie  sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii B oraz nieodp atna emisja Warrantów
Subskrypcyjnych.

Maj c na wzgl dzie powy sze, Zarz d rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spó ki
osowanie za podj ciem uchwa y w sprawie warunkowego podwy szenia kapita u oraz emisji Warrantów

Subskrypcyjnych.



Tre  uchwa  podj tych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A.,
które odby o si   dnia 30 pa dziernika 2010  roku

6

UZASADNIENIE

Podj cie uchwa y w sprawie warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki o kwot  nie wi ksz  ni
pomi dzy 150.000.000 (sto pi dziesi t milionów) a 190.000.000 (sto dziewi dziesi t milionów) z otych
poprzez emisj  nie wi cej ni  pomi dzy 15.000.000 (pi tna cie milionów) a 19.000.000 (dziewi tna cie
milionów) akcji zwyk ych na okaziciela serii B, o warto ci nominalnej 10 (dziesi ) z otych ka da, z wy czeniem
w ca ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji nie wi cej ni  pomi dzy 15.000.000
(pi tna cie milionów) a 19.000.000 (dziewi tna cie milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych z
wy czeniem w ca ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzeb  pozyskania
rodków finansowych na finansowanie nowych projektów inwestycyjnych/projektów wydobywczych,

finansowanie odwiertów w ramach koncesji posiadanych przez podmioty zale ne Spó ki w Kazachstanie, w tym
wierce  na strukturze Shyrak, jak i pozyskanie rodków finansowych umo liwiaj cych zmniejszenie zad enia
Spó ki wobec instytucji finansuj cych, zgodnie z wcze niej zaci gni tymi zobowi zaniami, w tym zgodnie z
umow  z firm  Total, zabezpieczenie potrzeb p ynno ciowych Spó ki zwi zanych ze zmniejszeniem jej
zad enia, wykonanie zaci gni tych przez Spó  zobowi za  dotycz cych emisji warrantów subskrypcyjnych
wynikaj cych z ju  zawartych umów, w tym umów z Kingsbrook Opportunities Master Fund LP oraz Iroquois
Master Fund Ltd. oraz realizacj  programów motywacyjnych dla cz onków w adz Spó ki i kadry mened erskiej
Spó ki.

W g osowaniu brali udzia  akcjonariusze Spó ki posiadaj cy cznie 11.312.205 akcji stanowi cych 27,39 % w
kapitale zak adowym Spó ki, z których oddano 11.312.205 g osów, przy czym wszystkie g osy by y wa ne;

osów „za” oddano 11.265.011, g osów „przeciw” oddano 19.884, g osów „wstrzymuj cych si ” oddano
27.310.
Powy sza uchwa a zosta a podj ta wi kszo ci  4/5 g osów, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spó ek handlowych.

Do punktu 5 porz dku obrad:

Uchwa a nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna

z dnia 30 pa dziernika 2010 roku
w sprawie zmian w sk adzie Rady Nadzorczej

1. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu
spó ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki powo uje w sk ad Rady Nadzorczej
Spó ki bie cej kadencji Pana Andrzeja Osiadacz na Cz onka Rady Nadzorczej.

2. Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  na  podstawie  §  17  ust.  4  Statutu  Spó ki  ustala  liczb  cz onków
Rady Nadzorczej na dziewi  osób.

3. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.

W g osowaniu brali udzia  akcjonariusze Spó ki posiadaj cy cznie 11.312.205 akcji stanowi cych 27,39 % w
kapitale zak adowym Spó ki, z których oddano 11.312.205 g osów, przy czym wszystkie g osy by y wa ne;

osów „za” oddano 11.284.143, g osów „przeciw” oddano 752,  g osów „wstrzymuj cych si ” oddano 27.310.


